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ZADEVA:

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NADZORA POSLOVANJA
OBČINE LENART IZ NASLOVA IZVAJANJA KONCESIJSKIH POGODB ZA
VZDRŽEVANJE CEST V LETU 2014

ZVEZA:

Letni program dela Nadzornega odbora Občine Lenart za leto 2015 z dne 20.3.2015 in
Napoved nadzora z dne 24.09.2015

1. UVOD
Nadzorni odbor Občine Lenart (v nadaljevanju nadzorini odbor) je v skladu s svojim letnim programom
dela za leto 2015 v mesecu novembru izvedel nadzor poslovanja Občine Lenart in sicer nadzor nad
izvajanjem koncesijskih pogodb za vzdrževanje cest v letu 2014.
1.1. SKLEP O IZVEDBI NADZORA
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Lenart in Poslovnika nadzornega odbora
Občine Lenart je nadzorni odbor na podlagi sklepa o napovedi o izvedbi nadzora Občine Lenart z dne
24.09.2015 pri nadzorovanem organu Občini Lenart opravil pregled koncesijskih pogodb za
vzdrževanje cest za leto 2014.
1.2. NAMEN IZVEDBE NADZORA
Namen izvedbe nadzora je bil:
 ugotoviti zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnega organa in pooblaščenih oseb z
občinskimi javnimi sredstvi in občinskih javnih premoženjem,
 ugotoviti učinkovitost in gospodarnost uporabe sredstev,
 preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnosti
poslovanja,
 ugotoviti pravilnosti vodenja poslovnih knjig,
 ugotoviti pravilnosti in zakonitosti podelitve koncesije za vzdrževanje cest v občini Lenart
 poročati o ugotovljenih nepravilnostih in
 dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.
V nadaljevanju so navedene postavke/področja nadzora, sodelujoči, ugotovitve, ocene in mnenja ter
priporočila (v skladu s 14. členom Poslovnika NO Občine Lenart).
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16:30 – 21:00
16:30 – 19:30
16:00 – 18:00

Nadzorovana oseba:
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart
Nadzorni odbor v sestavi:
ga. Albina Benko
ga. Jožica Krajner
g. Janez Karo
Sodelujoči uslužbenci Občine Lenart:
Direktor občinske uprave:
Računovodkinja:
Referent za KS, promet in civilno zaščito:
Referent za komunalo, ceste in promet:

gospod Martin Breznik
gospa Breda Kos
gospod Mirko Kojc (odgovoren za izvajanje
koncesijske pogodbe)
gospod Uroš Brumec Kojc (odgovoren za izvajanje
koncesijske pogodbe)

Postavke /področja nadzora – ugotovitve, ocene in mnenja ter priporočila:

2. UGOTOVITVENI DEL
2.1. POZIV ZA PREDLOŽITEV DOKUMENTACIJE IN PODAJANJE INFORMACIJ
Dne 24.09.2015 je nadzorni odbor nadzorovani osebi Občini Lenart (v nadaljevanju nadzorovana
oseba) napovedal nadzor koncesijskih pogodb za vzdrževanje cest za leto 2014 z obvestilom, da naj
se pripravi vsa dokumentacija – koncesijski pogodbi in vse situacije s prilogami, ki so bile izstavljene v
proračunskem letu 2014. Dne 02.11.2015 je nadzorovana oseba po elektronski pošti prejel tudi
obvestilo, da pripravi dokumentacijo povezano z izbiro koncesionarja.
2.2. ZAČETEK NADZORA IN POTEK NADZORA
Nadzor se je opravljal v prostorih Občine Lenart, dne 09.11., 10.11. in 12.11.2015, ob prisotnosti
direktorja Občinske uprave, računovodkinje ter skrbnikov koncesijskih pogodb.
Nadzorovana oseba je v poslovnih knjigah v letu 2014 izkazala stroške iz naslova koncesije v KS
Lenart v znesku 91.223,89 EUR in stroške iz naslova koncesije v KS Voličina v znesku 206.283,93
EUR.
Stroški so izkazani na podlagi gradbenih situacij ter plačil le-teh za opravljena vzdrževalna dela, na
podlagi koncesijskih pogodb sklenjenih z koncesionarjema, in sicer:
 ponudnik SKALA GRADBENIŠTVO IN STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO DRAGO
KEREC s.p.
 ponudnik JD JOŽE DRUŽOVIČ s.p.
Nadzorni odbor je pregledal pravilnost postopka izbora koncesionarja v letu 2012 ter na tej podlagi
izkazane stroške iz naslova rednega vzdrževanja občinskih cest, v letu 2014.
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2.2.1. Izbor koncesionarja na podlagi javnega razpisa
Komisija v sestavi Milan Železnik (zunanji član komisije in predsednik komisije), Mirko Kojc, Martin
Breznik in Uroš Brumec (zaposleni na Občinski upravi Lenart) je izvedla postopek podelitve koncesije
za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest
in drugih prometnih javnih površin v Občini Lenart za KS Lenart in KS Voličina, na podlagi:








Zakona o javno zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/2006);
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP,
38/2010-ZUKN in 57/2011);
Zakona o cestah /ZCes-1/ (Uradni list RS, št. 109/2010);
Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011);
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/2011);
Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja
drugih prometnih površin v občini Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/2011);
Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in
drugih prometnih površin v Občini Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/2011);

Javni razpis za podelitev koncesije je bil objavljen v Uradnem listu št 10 z dne 10.02.2012, ločeno za
Sklop I – območje KS Lenart in Sklop II – območje KS Voličina. Ugotovljeno je bilo, da so na razpis za
KS Lenart prispele tri ponudbe, enako so prispele tri ponudbe za KS Voličina. Izbirni postopek je bil
izveden v dveh fazah, in sicer se je v prvi fazi odločalo o priznanju sposobnosti opravljanja javne
gospodarske službe. Sposobnost je bila priznana vsem ponudnikom. V drugi fazi, ko je bil izveden
konkurenčni dialog z vsemi ponudniki, so s strani ponudnikov prispele nove ponudbe. V tej fazi sta
bila, izključno na podlagi najnižje ponudbene cene, izbrana dva ponudnika, ločeno za obe KS.
Za KS Lenart je bil izbran najugodnejši ponudnik SKALA GRADBENIŠTVO IN STORITVE Z
GRADBENO MEHANIZACIJO DRAGO KEREC s.p. Na podlagi koncesijske pogodbe z dne
26.11.2012 je bilo dogovorjeno izhodiščno letno nadomestilo za vzdrževanje občinskih cest v znesku
203.976,95 EUR.
Za KS Voličina je bil izbran najugodnejši ponudnik JD JOŽE DRUŽOVIČ s.p. Na podlagi koncesijske
pogodbe z dne 26.11.2012 je bilo dogovorjeno izhodiščno letno nadomestilo za vzdrževanje
občinskih cest v znesku 195.948,32 EUR.
Koncesijski pogodbi z izbranima ponudnikoma (v nadaljevanju koncesionarja) sta bili sklenjeni za
obdobje 10 let, v skladu z določili 11. čl. Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za
opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin v Občini Lenart. Na podlagi razpisa je bila koncesija dodeljena (1) za redno
vzdrževanje občinskih javnih cest in (2) za izvajanje zimske javne službe.
2.2.2. Preveritev stroškov rednega vzdrževanja cest
V nadzoru je bilo ugotovljeno, da je nadzorovana oseba v zaključnem računu za leto 2014 izkazal
stroške iz naslova rednega vzdrževanja javnih cest:
 Po koncesijski pogodbi za KS Lenart v znesku 91.223,89 EUR (načrtovani stroški so znašali
107.468,00 EUR).
 Po koncesijski pogodbi za KS Voličina v znesku 206.293,93 EUR (načrtovani stroški so
znašali 206.293,93 EUR).
Po primerjavi z realizacijo v letu 2013 je bilo ugotovljeno:
 da so v letu 2013 znašali realizirani stroški iz naslova koncesijske pogodbe za KS Lenart
185.791,03 EUR, kar pomeni, da so bili v letu 2014 stroški vzdrževanja v KS Lenart za
polovico nižji kot pa v letu 2013;
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so v letu 2013 znašali realizirani stroški iz naslova koncesijske pogodbe za KS Voličina
169.610,07 EUR kar pomeni, da so bili v letu 2014 stroški vzdrževanja v KS Voličina za 22%
višji kot pa v letu 2013.

Za preveritev izkazanih stroškov vzdrževanja je bila predložena sledeča dokumentacija:
 Koncesijski pogodbi z dne 26.11.2012, sklenjeni s koncesionarjema,
 Mesečne gradbene situacije, ki so bile izdane s strani obeh koncesionarjev v letu 2014, s
pripadajočimi gradbenimi dnevniki oz. drugimi evidencami o opravljenem delu,
 Poslovne knjige nadzorovane osebe in sicer kartice finančnega knjigovodstva vezane na oba
koncesionarja, kot so evidence stroškov ter plačil, navedene v nadaljevanju.
Na podlagi določil Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
se odhodki, torej stroški, priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije).
2.2.2.1. Preveritev izkazanih stroškov za KS Lenart – koncesionar Drago Kerec s.p.
Nadzorovana oseba je v letu 2014 od koncesionarja prejela mesečne gradbene situacije iz naslova
rednega vzdrževanje občinskih javnih cest ter izvajanje zimske javne službe, v skupnem znesku 151
tisoč EUR, kot izhaja iz dokumentacije ter kratkoročnih obveznosti do koncesionarja. Iz konto kartice
40229904 - koncesijska pogodba KS Lenart, izhajajo stroški iz naslova izvajanja koncesijske službe v
znesku 88.638,16 EUR.
Na podlagi opravljenih preveritev je bilo ugotovljeno:
 da so v poslovnih knjigah stroški izkazani v znesku 88.638,16 EUR, medtem ko so v
posebnem delu proračuna za leto 2014 izkazani v znesku 91.223,89 EUR, kar pomeni da v
zaključnem računu za 2014 niso izkazani v istem znesku kot v poslovnih knjigah. Pri nadaljnji
preveritvi je bilo ugotovljeno, da so v zaključnem računu stroški iz naslova upravljanja in
tekočega vzdrževanja, ki zajemajo tudi nujna redna vzdrževalna dela, izkazani v isti višini, kot
v poslovnih knjigah (366.818,60 EUR) kar pomeni, da so v zaključnem računu samo stroški
znotraj različnih kontov izkazani nepravilno.
 da je nadzorovana oseba na kontu 40229904 - koncesijska pogodba KS Lenart, v letu 2014
izkazala podvojene stroške, ki se izkazujejo na podlagi plačil koncesionarju, v skupnem
znesku 5.015,33 EUR.
Računovodkinja nadzorovane osebe tega dogodka ni znala pojasnit, zato je v nadaljevanju
posredovala pisno pojasnilo s strani družbe Cadis d.o.o., ki je odgovorna za knjigovodski
program nadzorovane osebe. Družba Cadis d.o.o. je v pisni obrazložitvi navedla, da pri
navedenem koncesionarju plačilo ni bilo izvršeno dva krat, ampak je bil le strošek izkazan dva
krat, z naslednjim pojasnilom: »Ob uvozu bančnega izpiska na dan 19.03.2014 se je najprej
zapirali računi v skupnem znesku 5.015,33 EUR pri čemer se je avtomatično poknjižil tudi
denarni tok, naknadno pa se je na izpisku zgodila sprememba v smislu da se je s temi zneski
zaprl starejši, še odprti račun št. 101 130592. Tudi pri tem računu se je poknjižil denarni tok v
znesku 5.989,93 EUR- kar je vsota prej omenjenih zneskov 5.015,33 EUR in zneska 974.60
EUR; pri spremembi »veze« bi se moral stari denarni tok brisati, na kar je program verjetno
opozoril, pa je bilo opozorilo spregledano«.
Glede na navedeno nazorni organ ugotavlja, da znašajo stroški za leto 2014 iz naslova koncesijske
pogodbe 83.622,84 EUR, skupaj pa znašajo stroški iz naslova upravljanja in tekočega vzdrževanja (ki
vključujejo stroške koncesijskih pogodb ter stroške nujnih rednih vzdrževalnih del), 361.803,27 EUR in
so v zaključnem računu za leto 2014 izkazani za znesek 5.015,33 EUR previsoko.
Opravljen je bil tudi podrobnejši pregled gradbene situacije 33/2014 z dne 28.02.2014, v znesku
35.640,05 EUR, za opravljanja dela rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih površin v KS
Lenart. Situacija se nanaša za obdobje od 01.02.2014 do 28.02.2014. Ugotovljeno je bilo, da so
priloženi vsi gradbeni dnevniki, ki so pregledani s strani občinskega referenta g. Mirka Kojca. Dnevniki
in obračuni so v skladu s pogodbo. Dnevniki so zapisani pregledno in nadzorni odbor ni imel bistvenih
pripomb.
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Referent za KS, promet in civilno zaščito Mirko Kojc je povedal, da se v KS Lenart vzdržuje 90.737 km
cest in ulic in cca 55.308 m2 parkirnih prostorov in pločnikov. Samo število akcij je odvisno predvsem
od vremena. Predložil je poročilo o številu akcij v letih 2014 in 2015. Iz slednjega je razvidno sledeče:
 število akcij meseca januarja 2014 – 14
 število akcij meseca januarja 2015 – 11
 število akcij meseca februarja 2014 – 13
 število akcij meseca februarja 2014 - 11.
Pri tem je povedal, da je bil v letu 2014 žled, zato je bilo potrebno več posipov in interventnih del, kar
posledično predstavlja tudi več akcij.
Nadzorni odbor je na podlagi preveritev ugotovil tudi, da so izkazani stroški v poslovnih knjigah
(88.638,16 EUR) precej nesorazmerni z zneski, ki so bili zaračunani po prejetih gradbenih situacijah
(151.477,92 ER), kar pa je posledica nerednih plačil nadzorovane osebe, ki bistveno odstopa od
plačilnega roka. Tako je bilo ugotovljeno, da je nadzorovana oseba v letu 2014 prejel več gradbenih
situacij, katerih rok za plačilo je tudi potekel v letu 2014, vendar plačila niso bila opravljena v roku,
ampak z zamudo, v letu 2015. Posledično navedeni stroški tudi niso izkazani v letu 2014, zato so bile
na dan 31.12.2014 do dobavitelja izkazane tudi visoke obveznosti (iz različnih naslovov), v znesku
326 tisoč EUR.
V postopku nadzora je bilo podano pojasnilo, da se je nadzorovani organ v letu 2014 soočali z veliko
plačilno nedisciplino do dobaviteljev, kot posledico odločitev tedanjega vodstva, medtem ko se v letu
2015 obveznosti redno poravnavajo in ni več zaostankov s plačili. Tako je bilo na podlagi vpogleda v
obveznosti do dobavitelja ugotovljeno, da na dan 11.11.2015 ni nobenih obveznosti do dobavitelja oz.
da so vse zapadle obveznosti poravnane. Posledično bodo v zaključnem računu v letu 2015 izkazani
tudi višji stroški iz naslova opravljenih del izvajalca SKALA GRADBENIŠTVO IN STORITVE Z
GRADBENO MEHANIZACIJO DRAGO KEREC s.p.
Na pobudo občanov je nadzori organ pregledal tudi dokumentacijo koncesionarja, Draga Kereca,
kateri je v letu 2009 od občine Lenart odkupil določena zemljišča, plačilo pa je bilo izvedeno na
podlagi medsebojnega pobota.
Tako so bili pregledani naslednji dokumenti:
1. PRODAJNA POGODBA (štev. 352-4/2009 z dne 29.10.2009) – parcel. štev. 440, 441, 443,
444, 1082/2, 57/1, 1116 60 61/2, 62, 57/2 61/1 KO Zgornji Žerjavci
2. ODLOČBA UE Lenart, sklep štev. 330-1783/2009, z dne 8.12.2009 (pravnomočnost
31.12.2009)
3. Izjava o medsebojnem pobotu štev. 3/2009 z dne 15.12.2009
4. PORAVNAVA KUPNINE- sporočilo o prometu in stanju na proračunu dne 21.12.2009; štev.
izpiska: 246; zaporedna štev. 17: OBČINA LENART 271.136,35 EUR; koda namena A8828.
Iz zgoraj zapisanih dokumentov sledi:
Iz zemljiškega katastra je razvidno, da je kupec Drago Kerec lastnik in solastnik kmetijskih in
gozdnih zemljišč, kmetije na naslovu Zg. Žerjavci 38
Vrstni red glede nakupa parcel (iz točke 1.) je bil določen v 23. čl. ZKZ. Kupec Drago Kerec je
bil kot kmet uvrščen pred priglašenim kupcem družbo ŽIPO živinoreja in poljedelstvo Lenart, ki
je kmetijska organizacija
Iz dokumenta (iz točke 3.) je razvidno, da je bil pobot terjatev in obveznosti izveden v skladu s
311. In 312. čl. obligacijskega Zakonika
Nadzorni odbor je mnenja, da je bil celoten kupoprodajni postopek v letu 2009 izpeljan po veljavnih
predpisih.
2.2.2.2. Preveritev izkazanih stroškov za KS Voličina – koncesionar Jože Druzovič s.p.
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Nadzorovana oseba je v letu 2014 od koncesionarja prejela mesečne gradbene situacije iz naslova
rednega vzdrževanje občinskih javnih cest ter izvajanje zimske javne službe, v skupnem znesku 218
tisoč EUR, kot izhaja iz dokumentacije ter kratkoročnih obveznosti do koncesionarja. Iz konto kartice
40229905 - koncesijska pogodba KS Voličina, izhajajo stroški iz naslova izvajanja koncesijske službe,
v letu 2014, v znesku 206.283,93 EUR.
Opravljen je bil tudi podrobnejši pregled gradbene situacije št. 09/2014 z dne 06.03.2014, iz naslova
opravljenih del začasne zimske službe, po koncesijski pogodbi, za izvedena dela v mesecu februarju
2014 v znesku 49.492,90 EUR. K situaciji so bili predloženi delovni nalogi od št. 2013-0058, z dne
01.02.2014 do 2013-0065, z dne 17.02.2014 ter pripadajoči gradbeni dnevniki pod št. 9, z dne
01.02.2014 do št. 16, z dne 17.02.0214, ki pričajo o opravljenih storitvah dobavitelja JD JOŽE
DRUŽOVIČ s.p., ki jih naročnik tudi ustrezno nadzira.
Referent za KS, promet in civilno zaščito Mirko Kojc je povedal, da se v KS Voličina vzdržuje 89.384
km cest in cca 5.104 m2 parkirnih prostorov in pločnikov. Samo število akcij je odvisno predvsem od
vremena. Primerjalno je predložil poročilo o številu akcij v letih 2014 in 2015. Iz slednjega je razvidno
sledeče:
 število akcij meseca januarja 2014 – 14
 število akcij meseca januarja 2015 – 11
 število akcij meseca februarja 2014 – 15
 število akcij meseca februarja 2015 - 10.
Pri tem je prav tako povedal, da je bil v letu 2014 žled, zato je bilo potrebno več posipov in interventnih
del, kar posledično predstavlja tudi več akcij.
Tako kot je bilo ugotovljeno že predhodno, je nadzorovana oseba tudi pri tem koncesionarju v letu
2015 bistveno znižala obveznosti. Le-te so na dan 31.12.2014 iz različnih naslovov znašale 76 tisoč
EUR, na dan 11.11.2015 pa »le« 7 tisoč EUR.
3. ODZIVNO POROČILO
Dne 29.12.2015 je nadzorovani organ podal odzivno poročilo na ugotovitve nadzornega odbora. V
njem navaja, da je bila obveznost v znesku 7.404,18 EUR do koncesionarja Jože Druzovič s.p., dne
11.11.2015 v celoti poravnana (priloga) , s čemer utemeljujejo dejstvo, da so bili v letu 2015 vloženi
veliki napori predvsem finančni konsolidaciji, ki je uspela. Rezultat le-te so tudi plačila zapadlih
obveznosti v zakonskem roku, kot izkazuje navedeni primer.
Glede ugotovljene »plačilne nediscipline do dobaviteljev« je nadzorovani organ navedel, da je Občina
v letu 2014 res imela neplačane tudi zapadle račune, kot izhaja tudi iz preteklih poročil nadzornega
odbora. Vzroki za to so bili različni, predvsem vezani na nerealizirane prihodke, kot tudi v določeni
meri na težave v pridobivanju sofinancerskih sredstev iz državnega proračuna za projekt COSV, za
kar je bilo tudi odprto namensko posojilo, ki je bilo v letu 2015 tudi odplačano.

4. ODGOVOR NA ODZIVNO POROČILO

Nadzorni odbor je v nazoru na pridobil saldakontno kartico dobavitelja Jože Druzovič s.p., s stanjem
na dan 11.11.2015, iz katere je izhajala obveznost 7.404,18 tisoč EUR. Na podlagi odzivnega poročila
ter priloženih dokazov (predlog kompenzacije in potrdilo o obremenitvi podračuna z dne 11.11.2015)
izhaja, da je nadzorovani organ istega dne poravnal obveznost v znesku 7.404,18 EUR, in da le-ta na
dan 11.11.2015 ne izkazuje nobene zapadle obveznosti, ampak le obveznost, z dne 01.11.2015 v
znesku 6.674,11 EUR, ki pa še ni zapadla v plačilo.
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V ostalem nadzorovani organ pojasnjuje vzroke za zaostala plačila, kar pa ne vpliva na ugotovitve
nadzornega organa o tem, da le-ta svojih obveznosti ni poravnaval pravočasno, kar se je posledično
odražalo na izkazanih stroških in s tem odhodkih v obračunskem letu.

3. MNENJE IN PRIPOROČILO
Na podlagi preverjene dokumentacije je nadzorni odbor mnenja, da nadzorovana oseba kot naročnik
del na podlagi koncesijskih pogodb, ustrezno nadzira vrsto in količino dela, torej zaračunana dela s
strani obeh koncesionarjev in s tem porabo proračunskih sredstev, kar je tudi bistvo izvajanja obeh
pogodb, v katerih so zneski opredeljeni zgolj okvirno, zato lahko prihaja tudi do večjih odstopanj.
Bistvenih odstopanj ni bilo, kljub temu, da so zimske razmere v sezoni 2013/2014 zahtevale večje
interventne posege, zaradi žleda v februarju 2014. Postopek izbora obeh koncesionarjev je tekel po
predpisih in z vključitvijo zunanjega strokovnega delavca, kar po mnenju nadzornega odbora
zagotavlja višjo stopnjo nepristranskosti pri izboru.
Nadzorni odbor priporoča več previdnosti pri samem izkazovanju poslovnih dogodkov, v smislu
ustreznega izkazovanja znotraj dogovorjenih kontov ter neupravičenih dvojnih knjižb. Ustrezno naj se
v knjigovodstvu sanirajo previsoko izkazani stroški iz naslova koncesijske pogodbe za KS Lenart, v
znesku 5.015,33 EUR.
Pohvalno je, da je nadzorovana oseba v letu 2015 uspela sanirati zaostala plačila obema
koncesionarjema, in da iz teh naslovov ni več zaostankov, kot je to bilo ugotovljeno za leto 2014 oz da
so bile na dan 11.11.2015 vse zapadle obveznosti poravnane, kar pomeni, da je nadzorovani organ
uspešno pristopil k finančni sanaciji. Vendar je potrebno pripomniti, da se bo navedeno odražalo na
stroških v letu 2015, ki bodo zaradi tega, v primerjavi s stroški v letu 2014, bistveno višji.
Nadzorni odbor meni in priporoča, da se v tabelah zaključnega računa primerjalno izkazujejo tudi
podatki preteklega leta.
Poročilo pripravili:
Albina Benko
Jožica Krajner
Janez Karo
Ivan Jemenšek l.r.
Predsednik NO
Vročiti:
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart.
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